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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

RIEMUJUHLAHAN siitä tuli. 

PERUSSUOMALAISET kiilasi pääministeripuolue kokoomuk-
sen ja SDP:n ohi ja vakiinnutti asemansa suomalaisen politiikan 
kiintotähtenä. Vuoden 2011 jytky oli sodanjälkeisen ajan suurin 
kannatusnousu. Nyt saatu tulos oli kakkossijasta johtuen jopa 
edellistä parempi. Huikea suoritus! 38 kansanedustajapaikkaa!

ERINOMAISIA suorituksia nähtiin kautta Suomen. Uudenmaan 
ylivoimainen ääniharava oli puheenjohtaja Timo Soini 29 441 ää-
nellä. Perussuomalaiset nousi Satakunnan ykköspuolueeksi. Lau-
ra Huhtasaari nousi Satakunnan ykköseksi, Jari Lindström sai 
eniten ääniä Kaakkois-Suomessa. Hanna Mäntylä puolestaan jy-
räsi Lapin vahvan miehen Paavo Väyrysen (kesk.) ja oli vaalipii-
rin kakkonen. 

MENO ja meininki oli perussuomalaisten kentällä selvästi vilk-
kaampaa kuin äskettäisissä eurovaaleissa. Ehdokkaiden ja innok-
kaiden tukiryhmien määrä oli eurovaaleihin nähden kymmen-
kertainen. Se näkyi ja kuului. Porukka puhalsi poikkeuksellisella 
tavalla yhteen eikä omia haukuttu.

VAALEJA edeltäneitä gallupeja väritti poikkeuksellisen suu-
ri epävarmojen osuus. Perussuomalaiset uskalsivat kampanjoida 
loppuun asti omalla linjallaan. Tämä vakuutti epävarmat. Puolue-
sihteeri Riikka Slunga-Poutsalon ennustama gallupeissa mu-
hiva yllätys toteutui lopulta täysimääräisesti. Perussuomalaiset 
nousi varsinaisen vaalipäivän ykköseksi 19,1 prosentin ääniosuu-
della. Vaalipäivänä taakse jäivät keskusta (19,0 %), kokoomus (18,8 
%) ja SDP (15,4 %).

SDP kuittasi Antti Rinteen johdolla kolmannen perättäisen 
eduskuntavaalitappion, eikä mennyt kummoisesti vasemmistolii-
tollakaan. Puolueen rajuun velanottoon perustuva ohjelma ei pur-
rut äänestäjiin. Vasemmistoliiton kannatus on laskenut yhtäjak-
soisesti vuodesta 1995.

SOSIALISTEILLA ei ollut eväitä pysäyttää alenevia kannatus-
lukuja. Tulosten perusteella SDP:n puoluesihteerin Reijo Paana-
sen sekä vasemmistoliiton puheenjohtajan Arhinmäen jatkokau-
det ovat vaakalaudalla. Arhinmäen todennäköinen seuraaja on Li 
Andersson. 

KOKOOMUS keräsi kohtuullisen 18,2 prosentin kannatuksen, 
mutta jäi silti kansanedustajien määrässä perussuomalaisten 
taakse. Pääministeripuolue putosi pronssille, mutta puolue anta-
nee yhden vaalitappion sporttipojalleen Alexander Stubbille an-
teeksi. Kokoomuksen loppukiri onnistui tavanomaista paremmin. 

VIHREÄT saavuttivat viisi lisäpaikkaa. Lisäys selittyy osin vaali-
piirijaon muutoksilla. Tulos on hyvä erityisesti kun huomioi sen, 
että monet veteraanivihreät antoivat tilaa nuoremmilleen. Onnit-
telut ovat paikallaan. Samaten on syytä onnitella keskustan Juha 
Sipilää, joka veti taloudellisesti ja henkisesti konkurssikypsän 
puolueen takaisin jaloilleen ja suurimmaksi puolueeksi. Hatun-
nosto. 
 
HETKEN lepo kovan kampanjan tehneille suotakoon, mutta sit-
ten on jälleen aika aloittaa työt. Ja jos kovin outoja ei tapahdu, pe-
russuomalaiset nousee hallitukseen ja alkaa uurastaa paremman 
Suomen puolesta. Jos Suomen eteen painetaan yhtä suurella sy-
dämellä kuin nyt käydyissä vaaleissa, niin maallamme ei ole hä-
täpäivää.

OLEMME raataneet aatteen eteen, vaikka aina ei ole ollut help-
poa. Meille on naurettu, meitä on pilkattu. Nyt on aika alkaa 
kuunnella, mitä sanottavaa meillä on. Muiden puolueiden on so-
peuduttava siihen, että perussuomalaiset on tullut suomalaiseen 
politiikkaan jäädäkseen. 

Suurella sydämellä
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Vaali-illan 
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Perussuomalaisille 
jatkojytky!

Vaali-illan 
uskomaton 
loppukiri:

Perussuomalaisten nousu Suomen toiseksi suurimmaksi 
puolueeksi oli nosti riemun kattoon puolueen vaali-
valvojaisissa Helsingin Bottalla. 

JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA

▲
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PERUSSUOMALAISTEN vaalivalvojaisia vietet-
tiin perinteiseen tapaan ravintola Ostroboniassa 
Helsingissä. “Bottan” ovet avattiin kuudelta, jonka 
jälkeen ehdokkaita, tiedotusvälineitä, puolueväkeä 
ja kannattajia alkoi hiljalleen saapua paikalle. Tun-
nelmat olivat odottavan jännittyneet - mitä tahansa 
saattoi vielä tapahtua.

Kaikki tiesivät jo etukäteen, että ennakkoäänet ei-
vät suoraan tule korreloimaan vaalituloksen kanssa, 
sillä perussuomalaisilla on perinteisesti aina ollut 
pieni nousu ja keskustalla pieni lasku varsinaisena 
äänestyspäivänä. Siitäkin huolimatta osan kasvot 
valahtivat harmahtavan kalpeiksi ennakkoäänten 
julkaisemisen jälkeen: 15,8 prosenttia äänistä ja nel-
jäs sija vaaleissa olisi merkinnyt seitsemän kansan-
edustajapaikan menetystä. Tulos ei ollut ihan sitä, 
mitä oli toivottu.

- En sanoisi tuloksen olevan pettymys, sillä varsi-
naisen vaalipäivän äänet ovat vielä laskematta. Itse 
arvioin, että olisimme kolmenkymmenenviiden pai-
kan tuntumassa ennakkoäänten jälkeen. Siitä vähän 

jäätiin, kommentoi puheenjohtaja Timo Soini varo-
vaisesti tulosta tuoreeltaan Ylelle. Vielä ei ollut jyt-
kytyksen aika.

Jännitys purkautui 
jytkytykseen

Vaalivalvojaistilaisuuden täytti varautuneen jän-
nittynyt tunnelma. Vaikka tilanne tuntui elävän koko 
ajan ja tiedettiin perussuomalaisten paikkamäärän 
toki illan mittaan jonkin verran kasvavan, oli monel-
la ehdokkaalla tukalat oltavat, varsinkin jos läpime-
no näytti olevan sillä hilkulla. Moni joutuikin jännit-
tämään tulosta aivan viime metreille saakka.

- Tilanne on siinä mielessä epävarma, että paik-
kamäärä tuntuu heittelehtivän hetki hetkeltä suun-
taan jos toiseenkin. Tämä on hyvin jännittävää. Lo-
pullisesta tuloksesta ei vielä uskalla sanoa yhtään 
mitään. Perussuomalaiset tulee nousemaan ja erot 
neljän kärkipuolueen välillä tasoittumaan hyvinkin 
paljon, näin veikkaan. Hirveä työ on takana, suu-
rin piirtein on heittäydytty maaliviivalle, kommen-
toi puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo Perus-

Jännitys muuttui riemuksi
JATKOA EDELLISELTÄ AUKEAMALTA

▲
suomalaiselle.

Ei kuitenkaan kestänyt kauaakaan, ennen kuin 
jännitys vaihtui raikuviin aplodeihin ja ”Jytky! Jyt-
ky! Jytky!” -huutoihin, paikkaluvun ja sijoituksen 
noustessa raketin lailla varsinaisen äänestyspäi-
vän ääntenlaskennan edistyessä. Perussuomalaisten 
kannattajat olivat tapojensa mukaisesti odottaneet 
varsinaiseen vaalipäivään ennen äänensä antamista. 
Lopputulos oli mahtavin loppukiri, mitä eduskunta-
vaaleissa koskaan on nähty!

Gallupeille 
köniin

Kello kymmenen jälkeen riemu Bottalla oli jo ka-
tossa. Näytti jo selvältä, että perussuomalaiset tulisi 
saamaan 38 edustajanpaikkaa ja nousemaan toiseksi 
suurimmaksi puolueeksi. Näin kävikin. Väki odotti 
innoissaan puheenjohtajan saapumista paikalle pi-
tämään voittopuhettaan. Sitä saatiin vielä

JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA

▲
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Tehtiin jatkojytky

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI

PERUSSUOMALAISET tekivät jatkojytkyn. Yksi paikka 
hävittiin. Meillä on 38 kansanedustajaa, se on uskomatto-
man hieno tulos. Sensaatiomainen.  Me olemme tulleet jää-
däksemme, puolue juurtuu vaali vaalilta syvemmälle suoma-
laiseen politiikkaan. Viimeksi kantapäitä katseli keskusta, 
nyt sekä kokoomus että SDP. 

OLEN vienyt puolueen viisi kertaa eduskuntavaaleihin. Tu-
losrivi on seuraava: 1, 3, 5, 39, 38. Eduskuntavaalin tulos on 
sellainen, että meitä ei voi sysiä syrjään. Kolme neljästä isos-
ta puolueesta muodostavat hallituksen. Minun mielestäni 
meidän on oltava siellä mukana.

VUODENVAIHTEESSA kannatuksemme gallupeissa pu-
tosi noin 13-14 prosenttiin. Oikein tai väärin, siitä otettiin op-
pia. Joka paikan narsisteilla on aina paljon huomautettavaa 
toisten tekemisiin, vaikka omat antimet ovat laihat. Silloin 
räkyttäneiden osuus nousuumme oli olematon. Uskollisten 
uskomaton.

EDUSKUNTAVAALIEN jälkeen on ollut presidentinvaa-
lit, joissa kannatuksemme oli 9,4 prosenttia. Kuntavaaleis-
sa perussuomalaisia kannatti 12,3 prosenttia ja EU-vaaleissa 
12,9 prosenttia. Nyt lukema on 17,6 prosenttia. Mitä tapah-
tui? Näillä edeltävillä vaaleilla on luotu pohjakuntoa ja otet-
tu oppia. Kuntavaalit ovat äärettömän tärkeät. Seuraaviin on 
aikaa noin kaksi vuotta, siinä on taas kasvun paikka.

ON tärkeä ymmärtää, että eri vaaleissa tulee erilainen tulos. 
Eduskuntavaaleja pitää verrata eduskuntavaaleihin. Kun-
tavaaleja kuntavaaleihin. Kuntavaalit ovat äärettömän tär-
keät, niillä luodaan puolueen perustaa. Isoja jytkyjä edelsi-
vät reilusti voitolliset kuntavaalit molemmissa tapauksissa. 
Tämän vuoksi seuraaviin kuntavaaleihin valmistautuminen 
aloitetaan välittömästi, myös Turun puoluekokousvalmiste-
lut ovat jo hyvässä käynnissä.

Opetuksia

KENTTÄTYÖ ratkaisee. Kävin läpi kaikki maakunnat ja jo-
kaisen piirin, lähes sata vaalitilaisuutta alkuvuodesta. Joka 
paikassa oli järjestelyt tehty kunnolla ja hyvin. Olen ylpeä ja 
kiitollinen teistä. Tämä perustyö mahdollisti vaalivoiton.

VALITUT ovat luonnollisesti riemuissaan. Syytä iloon on-
kin ja siitä on otettava kaikki irti. Jokainen meistä valituista 
tietää, että nauttii yhteisen työn hedelmistä. Koko porukan. 
Ilman pyyteettömyyttä ja apua emme olisi onnistuneet. Kut-
sun kaikki Turun puoluekokoukseen, siellä jytkytetään seu-
raavan kerran.

MITEN kävi kesken kauden eduskuntaryhmästä poistuneil-
le? Toinen lähti, toinen lähetettiin. Tuomio näkyy tuloksesta. 
Niin makaa, kuin petaa.

POLIITTINEN työ on arjen aherrusta. Oikoteitä ei ole. 
Mitä pitemmän polun kautta sitä kulkee, sitä suurempi on 
kestokyky ja sieto, sillä poliitikon tärkein ominaisuus on kes-
tää henkistä epämukavuutta. Ihan siinä kannoilla on kyky 
kantaa menestystä, ilman että se kihahtaa hattuun.

Kiitos

KIITOS ehdokkaille, tukiryhmille, jäsenistölle, kannattajil-
le, äänestäjille ja henkilökunnallemme puolueen palveluk-
sessa. Työ suomalaisten puolesta jatkuu.
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- Olen useampa-
na viikonloppuna 
kiertänyt jonkun 
ehdokkaan kanssa 
tukemassa heidän 
vaalityötään. Vaikka 
tällä kertaa ei oma 
lehmä olekaan ojas-
sa, tulosta jännittää 
heidän puolestaan 
ja toivoo heille 
parasta, europarla-
mentaarikko Jussi 
Halla-aho myönsi 
vierellään toiselle 
kaudelle valittu Arja 
Juvonen.

Eduskuntaan ensimmäistä kertaa valittu Simon Elo jännitti läpipääsemistään loppuun 
asti. - Jännittää, koska Uudellamaalla erot ovat niin pieniä. Tärkeintä on, että parhaa-
ni olen tehnyt, niin ei jää mitään jossiteltavaa, Elo sanoi, kun tulos ei ollut vielä täysin 
varma.

- Omasta puolestani tunnelmat ovat totta kai hyvät. Näyttää siltä, että ääniä tulee 
enemmän kuin viime kerralla. Jotain on siis varmaan tehty oikein kuluneiden neljän 
vuoden aikana, kun luottamus on kasvanut, perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja 
Jussi Niinistö jännitti ennen lopullista tulosta. Voittoa juhlimassa niinikään toiselle 
kaudelle päässyt Mika Niikko.



odottaa, sillä Soini oli päätynyt kansainvälisen leh-
distön haastateltavaksi perussuomalaisten tehtyä 
jälleen kerran sen, mitä vastustajat eivät olleet toh-
tineet pelätä - “antanut gallupeille köniin”.

- Näyttää siltä, että jatkojytky tuli sittenkin. Kun 
viime vaaleissa poliittiset mannerlaatat rymisivät, 
sanoi monikin toimittaja minulle, että eihän tämä 
voi pitää paikkaansa. Luultiin, että jytky jäisi vain 
yhden kerran ihmeeksi ja seuraavissa vaaleissa tul-
taisiin ryminällä alas. Mutta me olemme jääneet py-
syvästi neljän suurimman puolueen joukkoon, ja se 
on teidän ansiotanne. Jatkojytky tuli! riemuitsi puo-
lueen työmies Matti Putkonen yhdessä yleisön 
kanssa.

Uusi jytky tömähti

Puheenjohtajan voittopuhe on yleensä se joka 
kruunaa illan, ja nytkin yleisö odotti malttamatto-

mana Soinin saapumista paikalle. Viimein odotus 
palkittiin, ja puheenjohtaja asteli sinistä mattoa pit-
kin estradille raikuvien ”Jytky!” -huutojen saattele-
mana.

- Tömähti uusi jytky! Hyvät ystävät, jytkytetään! 
Tämä on sitten jytkytystä tästä eteenpäin, Soini rie-
muitsi - ja yleisö jytkytti.

Soini painotti äänen voiman olevan valtava: yksi 
kerrallaan - jokainen ääni kerätään loppuun saak-
ka. Perussuomalaiset saivat kansan liikkeelle koval-
la työllä, omalla politiikalla ja uskomalla omaan lin-
jaansa.

- Teillä oli osalla vähän naamat kalpeina, kun en-
nakkoäänet tulivat. Me olemme täällä pysyväs-
ti, koska meitä tarvitaan. Tänään on tilipäivä! Soi-
ni hehkutti.

Kyllä kansa tietää

Soini muistutti, etteivät voitot synny tyhjästä, it-
sestään. 

- Me teimme peruskylvön, Suomen kansa antoi 
kasvun. 

Maksetuista gallupeista puheenjohtaja ei halun-
nut sanoa mitään, sillä niin kutsutut asiantuntijat 
saivat selittämistä heti maanantaille.

- On upeaa olla teillä töissä ja kotona isä. Tämä on 
nöyrän kiitoksen paikka kaikille teille, jokaiselle ää-
nellle. Tämä on todiste siitä, että vaalityö kannattaa 
vetää loppuun saakka. Olen ollut kohta kahdeksan-
toista vuotta puheenjohtajana, tämä on kova hom-
ma, Soini sanoi ennen kuin kutsui lavalle nykyisen 
puoluesihteeri Slunga-Poutsalon ja edellisen puo-
luesihteeri Ossi Sandvikin.

- Me teimme sen viime jytkyn, me teimme sen 
uuden jytkyn - nautitaan tänään yhteisen työn he-
delmistä. Kiitos Suomen kansa! Kyllä kansa tietää! 
Soini ja puoluesihteerit kohottivat kätensä ilmaan 
voiton merkiksi.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN
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Kiitos Suomen kansa!
JATKOA EDELLISELTÄ AUKEAMALTA
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- Kaikki on mahdollista vielä. Voi mennä hyvin tai voi mennä hyvin huonosti - se on kansan 
käsissä. Toivo on korkealla, mutta on muistettava, että siitä, kun pääsee ehdokkaaksi, on 
vielä pitkä matka eduskuntaan, Uudellamaalla ehdokkaana ollut Pauli Vahtera pohti mah-
dollisuuksiaan ennen ennakkoäänien tulosta. Juttukaverina Jussi Halla-aho. 

Toiselle kaudel-
le eduskuntaan 
valittu Hanna 
Mäntylä oli 
häkeltynyt vaa-
lituloksestaan. 
- Olo on hieman 
epäuskoinen, 
vaikka olen teh-
nyt vaalityötä 
monta viikkoa ja 
kiertänyt paljon 
ympäri Suomea, 
perussuoma-
laisten ääni-
kuningattariin 
kuuluva Mänty-
lä myönsi.

Vantaalainen 
Juha Malmi oli 
välillä valittavi-
en kansanedus-
tajien joukossa, 
mutta jäi lopulta 
ilman kan-
sanedustajan 
paikkaa. - Pitää 
kuitenkin antaa 
kiitos äänestä-
jilleni. Näyttää 
siltä, etteivät he 
ole minua unoh-
taneet, Malmi 
kiitteli.

Helsinkiläinen Tom Packalén iloitsi jatkokaudestaan edus-
kunnassa. - Oikein hyvältä tuntuu, jotain on tehty oikein. 
Olisikin ollut kova pettymys, jos eduskunnasta olisi pu-
donnut, mutta tämä on pätkätyötä, jokaisen äänen joutuu 
ansaitsemaan joka vaaleissa aina uudelleen. Kiitosta pitää 
antaa kampanjaryhmälle ja mahtavalle kenttätyölle.

Kiitos Suomen kansa!

Uudenmaalla ehdok-
kaana ollut Saara Lång 
kertoi kiertäneensä 
vaalipiiriään Loviisas-
ta Hankoon. - Tapa-
sin paljon ihmisiä, ja 
hienoimpana asiana 
jäi mieleen kaikkien 
paikallisosastojen ja 
ehdokkaiden välillä 
vallinnut hyvä yhteis-
työ ja yhteishenki. 
Koskaan ei tullut 
sellainen olo, ettei olisi 
ollut jollekin paikka-
kunnalle tervetullut.
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Perussuomalaiset saivat kaksitoista naiskan-
sanedustajaa, joista eniten ääniä keräsivät Kike 
Elomaa, Laura Huhtasaari ja Hanna Mäntylä.
PERUSSUOMALAISTEN 
uudeksi kansanedustajaksi 
valittiin Satakunnan vaalipii-
ristä Laura Huhtasaari, joka 
sai 9 254 äänen saaliin. Myös 
perussuomalaisten kansan-
edustaja ja 2. varapuheen-
johtaja Hanna Mäntylä sai 
Lapissa äänivyöryn. Mänty-
lä keräsi nyt 8 065 ääntä, kun 
hänen vuoden 2011 vaalien 
äänimääränsä oli 3 064.

– Minulla on iloinen ja 
hämmentynyt fiilis. Nyt täy-
tyy sulatella näin loistavaa 
äänipottia. Haluan sanoa kii-
toksen äänestäjille luotta-
muksesta ja tukijoukoille 
erittäin hyvästä vaalityöstä. 
Vaalimenestys ei ole koskaan 

yhden ihmisen varassa, torni-
olainen Mäntylä kiittelee.

Ihmisillä huoli 
arjesta

Perussuomalaiset säilyt-
ti asemansa Lapin vaalipiirin 
toiseksi suurimpana puolu-
eena. Puolue sai Lapista 16,5 
prosentin ääniosuuden. Män-
tylän mukaan viimeisten vaa-
liviikkojen aikana oli selkeä 
tuntuma, että edessä on hyvä 
tulos.

– Perussuomalaiset ovat 
ajaneet omia teemojaan ja se 
on purrut suomalaisiin. Myös 
viime vaalikauden oma työ 
on kantanut hedelmää. Mei-

tä tarvitaan, sillä ihmisillä 
on suuri huoli omasta ja lä-
heisten selviämisestä arjesta, 
Mäntylä kertoo.

Perussuomalaisista 
suurin Satakunnassa

Huhtasaari on innoissaan 
omasta ja puolueensa menes-
tyksestä.

– Tämmöisen tuloksen jäl-
keen ei voi olla muuta kuin 
todella hyvät fiilikset ja kii-
tollinen olo. Perussuomalai-
nen sanoma puhuttelee ja 
minulla oli uskomaton tii-
mi, joka teki sydämellä vaali-
työtä. Olihan tämä tietenkin 
myös ihmisten vastareak-

Perussuomalaisten 
äänikuningattarille 
muhkea potti

tio edellisen hallituksen vii-
meisen neljän vuoden ai-
kaansaannoksiin, Huhtasaari 
sanoo.

Perussuomalaiset saivat Sa-
takunnan vaalipiirissä suu-
rimman kannatuksen. Puolue 
sai äänistä 25 prosenttia. Pe-
russuomalaisilla on nyt Sata-
kunnassa kaksi kansanedus-
tajaa, sillä Ari Jalonen uusi 
pestinsä 5 741 äänellä.

– Perussuomalaiset on nyt 
Satakunnan suurin puolue, 
joka on todella hyvä saavu-
tus. Kenttäväki on tehnyt jo-
kaisessa kunnassa vaalityötä 
suusta suuhun -menetelmäl-
lä. Meillä on selkeä sanoma ja 
tässä poimitaan vaalituloksen 
myötä hedelmiä, Huhtasaa-
ri iloitsee.

Eduskuntatyö alkaa

Eduskuntavaalin tulos vah-

vistetaan keskiviikkona 22. ja 
valtakirjat luovutetaan kan-
sanedustajille maanantaina 
27. huhtikuuta. Huhtasaaren 
mukaan vaaleissa tehtiin työ-
tä, jotta päästään tekemään 
työtä suomalaisten hyväksi.

– Tarvitaan lisää työtä, työ-
tä ja työtä ihmisille. Yrittämi-
sen edellytyksiä ja kilpailuky-
kyä on parannettava. Lisäksi 
Satakunnassa tarvitaan retu-
perälle menneen tiestön kun-
nostamista, Huhtasaari mai-
nitsee tulevista haasteista.
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Perussuoma-
laisten 2. vara-
puheenjohtaja 
Hanna Mäntylä 
sai nyt 5 000 
ääntä enemmän 
kuin edellisissä 
eduskuntavaa-
leissa. Mäntylälle 
luottamuksen-
sa antoi näissä 
vaaleissa 8 065 
äänestäjää.

Kansanedustaja Kike Elomaa uusi eduskuntapaikkansa 
9 549 äänellä.

”Meillä on 
vahvoja ja hyviä 
naisia, jotka ovat 

periksiantamattomia
ja tekevät työtä 

itseään
säästämättä.”

■ TEKSTI MIKA RINNE • KUVAT MATTI MATIKAINEN



Myös Hanna Mäntylä kat-
soo, että eduskunnassa tarvi-
taan uutta puhtia kotimaan 
asioiden korjaamiseksi.

– Sote ja muut rakenne-
muutokset on saatava käyn-
tiin. Niiden kanssa ei voi 
vitkutella, kun edellinen hal-
litus ei saanut mitään aikaan, 
Mäntylä sanoo.

”Naisia olisi 
voinut mennä läpi 
enemmänkin”

Eduskuntaan valittiin kaik-
kiaan 83 naista ja 117 miestä. 
Perussuomalaiset saivat yh-
teensä 38 edustajaa, joista 12 
on naisia. Mäntylän mieles-
tä vaaleissa oli paljon hyviä 
nais- ja miesehdokkaita, mut-
ta naisia olisi voinut mennä 
läpi enemmänkin.

– Eduskuntaan olisi voinut 
valita vielä enemmänkin pe-

12 uutta kansanedustajaa
PERUSSUOMALAISET nousi eduskuntavaalien toiseksi suurim-
maksi puolueeksi saamalla 17,6 % (523 045) annetuista äänis-
tä ja 38 kansanedustajaa uuteen eduskuntaan.

Uusina kansanedustajina eduskuntaan nousevat: valtiotietei-
den kandidaatti Simon Elo, kasvatustieteen opiskelija Tiina Elo-
vaara, erityisopettaja Laura Huhtasaari, entinen kansanedusta-
ja ja ministeri Toimi Kankaanniemi, Kari Kulmala, sähköasentaja 
Rami Lehto, järjestelmäasiantuntija Jani Mäkelä, kirvesmies Jari 
Ronkainen, poliisi Veera Ruoho, diplomi-insinööri Sami Savio, 
lakimies Ville Tavio ja europarlamentaarikko Sampo Terho.
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HELSINKI

Tom Packalén  5 016
Mika Raatikainen  3 363
Sampo Terho 10 042  •  Uusi

UUSIMAA

Simon Elo  2 884  •  Uusi
Arja Juvonen  2 924
Mika Niikko  4 243
Jussi Niinistö  11 692
Pirkko Ruohonen-Lerner  3 292
Timo Soini  29 441
Veera Ruoho  2 561  •  Uusi

VARSINAIS-SUOMI 

Ritva ”Kike” Elomaa  9 549
Maria Lohela  5 574
Ville Tavio  6 839  •  Uusi

SATAKUNTA

Laura Huhtasaari  9 254  •  Uusi
Ari Jalonen  5 741

HÄME

Anne Louhelainen  6 729
Rami Lehto  6 701  •  Uusi
Jari Ronkainen  4 423  •  Uusi

PIRKANMAA

Tiina Elovaara  4 093  •  Uusi 
Lea Mäkipää  6 123
Martti Mölsä  5 041 
Sami Savio  5 267  •  Uusi

KAAKKOIS-SUOMI

Juho Eerola  8 306
Jari Lindström  9 971
Jani Mäkelä  6 102  •  Uusi
Kaj Turunen  6 926

SAVO-KARJALA

Kimmo Kivelä  5 134
Kari Kulmala  5 195  •  Uusi
Pentti Oinonen  6 281

VAASA

Reijo Hongisto  6 728
Vesa-Matti Saarakkala  8 523
Maria Tolppanen  5 471

KESKI-SUOMI

Teuvo Hakkarainen  5 544
Toimi Kankaanniemi  6 508  •  Uusi

OULU

Olli Immonen  4 875
Pirkko Mattila  6 577
Ville Vähämäki  3 799

LAPPI

Hanna Mäntylä  8 065

Perussuomalaisten 
kansanedustajat

ÄÄNIMÄÄRÄ

russuomalaisia naisia. Meil-
lä on vahvoja ja hyviä naisia, 
jotka ovat periksiantamatto-
mia ja tekevät työtä itseään 
säästämättä, Mäntylä luon-
nehtii.

Hallitusneuvotteluja Män-
tylä ei lähde arvioimaan.

– En spekuloi hallituksen 
koostumuksella tai ministe-

rinpaikoilla. Niistä neuvo-
tellaan kaikessa rauhassa ja 
katsotaan sitten millainen 
lopputulos saadaan aikai-
seksi.

Perussuomalaisista naisista 
eniten ääniä kahmi kansan-
edustaja Kike Elomaa, joka 
sai taakseen 9 549 varsinais-
suomalaista äänestäjää.

Ensimmäistä 
kauttaan kan-
sanedustajana 
aloittava Laura 
Huhtasaari keräsi 
Satakunnassa 
9 254 ääntä.
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